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Черната дупка на цял век

От Митко Новков*

Последна промяна в 15:33 на 26 мар 2009, 485 прочитания, 7 коментара

Владко Мурдаров направи тази констатация: "Ако романът "Под игото" излезе победител в "Голямото

четене", това ще значи, че ние, българите, сме големи лъжци." Е, точно "Под игото" излезе победител,

значи българите сме лъжци, следвайки неговото умозаключение. Следвам го и аз: напълно съм съгласен

с него. Защото съм дълбоко убеден, че хората, избрали именно "Под игото" за ГОЛЕМИЯ български

роман, едва ли скоро са го разгръщали, камо ли пък чели. Гласували са по спомени: в училището са им

набивали в главите, че "Под игото" е голямо произведение, гордост за всяка литература, което влиза в

световната културна съкровищница с летящ старт, защото освен всичко друга е и първият български

роман (Андрей Слабаков непрекъснато наблягаше на този факт - как с гръм и трясък, като Атина от

главата на Зевс, българската романова проза е излязла абсолютно цялостна и въоръжена с всички

най-добри литературни оръжия от главата на Патриарха); че е втората най-превеждана българска книга

(след "Бай Ганю"); че стои в началото на съвременната българска белетристика; че повдига

националното самочувствие; въобще как да пренебрегнеш всичките тези хвалебствия и да не посочиш

примерно, като ученик, все едно си на изпит пред учените и богатите глави на Бяла Черква:

"Най-големият български роман е романът на Иван Вазов "Под игото". И ние сме напълно доволни, че

сме под игото на "Под игото". Обратно на шегите на министър Даниел Вълчев, според които онова, което

се учи в училище, няма шанс да спечели надпреварата, тъкмо това се случи - онова, което най-много се

учи в училище, точно то спечели надпреварата. Българското училище, колкото и да го ожалват и да му

вменяват, че е в тежко кризисно състояние, за пореден път демонстрира своята неустоима сила и

непрекършваемо влияние.

Прочее, даваме ли си сметка, че българската книга на 2009 г., сиреч в ХХI век, се оказа тази, която е

писана през ХIХ век, 115 години по-рано? И какво значи този факт? Според мен само едно: за България

ХХ век е черна дупка, пропаст, бездна, яма; той, така да се каже, не съществува, но не в смисъл, че не се

случил и няма някакви неща, станали през него, а в смисъл, че нищо от това, което ни се е случило през

този т.нар. ХХ век, на България грам развитие не ни е дало. Не две Българии, никакви Българии не сме

направили през това столетие, защото всичко онова, което светът е извършил през него, на нас ние

минало покрай ушите. Както казваше някога Михаил Неделчев, от предмодернизма ние скочихме

направо в постмодернизма, а модернизмът ни подмина и поради това сега си теглим последствията. Но

най-шантавото е, че не щем да си го признаем, а се тупаме в гърдите и се самооблажаваме, че, видиш ли,

много сме велики, след като на първите четири места в "Голямото четене" са се наместили само

български книги. От които три още се борят с турското робство, сякаш ония дни не са отдавна минали и

преминали. Ала нека бъдем справедливи: Райнхард Козелек показа достатъчно убедително, че в едно и

също време живеят хора от различни епохи, или казано по научному, синхронията е единствена, но

диахрониите са много. Едни се мятат в светлините на есид-музиката и постмодернизма, други обаче още

товарят върху магаренцето кукуржянките от кукуруза, както биха казали в моята любима Северозападна

България. Трети пък търчат, запасали кремъклии пушки и саби дамаскини, да ни спасяват от

поробителите. Четвърти пеят "Шумете, дебри и балкани", пети - "Времето е наше", и т.н. - много сме,

различни сме. Но "Голямото четене" показа, че май тия, третите, са най-много, па макар и

най-архаични...

Ако кампанията на БНТ показа нещо, то е, че по отношение на четенето българите още живеем някъде в
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края на ХIХ - началото на ХХ век, но не и в ХХI. Независимо че в класацията се намърда "Пътеводител

на галактическия стопаджия", което си беше обаче чисто котериен успех - Любен Дилов-син организира

фенклуб, който успешно се справи със задачата да го вдигне колкото се може по-напред.

Забележителното е, че най-модерният от всичките класирали се за финала романи - "Сто години

самота", не успя да се пребори с вкусовете на публиката и зае последното, дванадесето място. Странно е

например, че нито един от великите романи на модернизма не влезе дори сред 100-те. Пруст, Джойс,

Музил се оказаха непознати имена, да не говорим за Бекет и Кафка. Никой от тях вътре - черна дупка е

културното експериментаторство на ХХ век за нас, от черна по-черна.

Разбира се, това не значи, че инициативата на БНТ беше неуместна, точно обратното: потвърждавайки

вкусовете на българите, тя по някакъв начин ни показа къде сме. Посочи ни с пръст: "Още много има да

учите, още много има да възприемате, още много има да наваксвате, така че не се отпускайте! Може да

сте в Европа, ама още не сте европейци. Може да намятате европейски мантии, ама под тях още се

показва поясока ви и ориенталската антерийка." Прочее, от европейската централа в Брюксел това ни го

казват постоянно, но ние нещо не им хващаме вяра.

И още нещо - "Голямото четене" не е телевизионен формат за четене, поне в България, а за

препотвърждаване на дефицитите ни. Бидейки литературно под игото на "Под игото", в никой случай не

трябва обществено-исторически да си останем под игото на собствените си лъжи и заблуждения. Защото

не лъжем другиго, лъжем само себе си.
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